
 

  

 

POV tarieven 2023 

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag 

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang.  U kunt via de kinderopvangtoeslag van het Ministerie van 

OCW een bijdrage krijgen in de kosten voor kinderopvang. Voorwaarden is o.a. dat u beiden werkt of 

studeert.  

 

POV tot 12:00 uur  

De kosten voor peuteropvang met kinderopvangtoeslag zijn berekend over 40 schoolweken gedeeld door 12 

maanden.  

Locaties: Pinkeltje, Kleine Daaltjes, Kleine Beer, Vrijbuiters, Wimperoen, Bosvriendjes en Bosdiertjes. 

1 dag per week op 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur 11.67 € 8,97 € 104,65 

Woe tot 12:15 uur 8:30-12:15 uur 12.50 € 8,97 € 112,13 

POV tot 13:00 uur (incl. warm eten) 

Locaties: Kleine Beer, Wimperoen, Bosvriendjes  

Woensdag en vrijdag peuteropvang tot 13:00 uur is alleen mogelijk bij locatie Bosvriendjes.  

1 dag per week 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-13:00 uur 15 € 9,64 € 144,67 

POV tot 14:30/14:45 uur (incl. warm eten) 

Locaties: Kleine Beer, Wimperoen tot 14:30 uur en locatie Bosvriendjes tot 14:45 uur 

1 dag per week 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma / di / do 8:30-14:30 uur 20 € 9,64 € 192,91 

Ma / di / do 8:30-14:45 uur 20.83 € 9,64 € 200,91 

 

POV zonder kinderopvangtoeslag  

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede subsidiëren ouders die geen recht hebben op de 

kinderopvangtoeslag. Berekening kosten voor peuteropvang zonder kinderopvangtoeslag: 40 schoolweken / 

door 12 maanden.  

Per week is dat maximaal twee dagdelen peuteropvang per kind.  

 Maandbedrag 2023 

Gezamenlijk toetsingsinkomen peuteropvang 8:30-12:00 peuteropvang 8:30-12:15 

1 ochtend 1 ochtend 

A Lager dan € 21.278  €         4,19  €         4,49  

B € 21.279 - €  32.715  €         5,30   €         5,60  

C € 32.716 - €  45.018  €       11,32   €       12,14  

D € 45.019 - €  61.231  €       17,73   €       19,00  

E € 61.232- €  88.015  €       30,68   €       32,98  

F € 88.016- € 121.965  €       52,21   €       55,93  

G € 121.966 en hoger  €       69,44   €       74,40  

Maandbedrag voor 1 ochtend meer van 8:30-12:00 uur:  € 104,65   (= ongesubsidieerd) 

Maandbedrag voor 1 ochtend meer van 8:30-12:15 uur: € 112,13 (= ongesubsidieerd) 

 



 

 

 

 

Onze POV tarieven zijn inclusief: 

- Luiers, drinken, fruit en verantwoorde tussendoortjes   

- Warme lunch (voor peuteropvang na 12:00 uur) 

Extra opvang 

Het is mogelijk om incidenteel een ochtend extra te komen of de ochtend te verlengen naar 14:30/14:45 uur. 

De uurprijs voor extra opvang tot 12:00 uur is € 9.28 en tot 13:00 of langer is € 10,00. 

Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw gespaarde Les Petits punten.  


